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TILANNE NYT



Rahan luominen

• Pankit luovat yli 90 % (tiliraha), 
valtio alle 10 % (käteinen)

• Pankit luovat rahaa myöntäessään 
lainoja



Millaista rahaa on olemassa?

1. (Pankki)talletukset

2. Käteinen

3. (Keskuspankki)reservit



(Keskuspankki)reservit

• Käteisen sähköinen muoto

• Kutsutaan myös keskuspankkivarannoiksi

• Syntyvät keskuspankin lainanannon kautta (tai 
varallisuuserien ostamisen yhteydessä)

• Tavalliset ihmiset ja yritykset eivät voi päästä käsiksi

• Pankit käyttävät maksaakseen toisilleen

• Ei yleensä lasketa osaksi rahan kokonaismäärää, 
koska käytetään vain pankkien välisessä 
maksuliikenteessä



Rahahierarkia

Käteinen

Pankkitalletukset

Kaikki muut ”rahat” (esim. 
lounassetelit, liikuntasetelit, 

kulttuurisetelit, bonuspisteet jne.)

Virallista 
rahaaKäytän-

nön
rahaa



Maksamisen muodot



Tilit Suomen Pankissa

• =Pääsy reserveihin

• Suomen Pankissa kahdenlaisia tilejä: 
– maksuliiketilejä (TARGET2-PM)

– vähimmäisvarantotilejä (TARGET2-HAM)

• EKP julkaisee koko eurojärjestelmän maksuliiketilit

• Suomen Pankissa 24 maksuliiketiliä: suurin osa 
pankkeja, mutta myös mm. Valtiokonttori, 
Kuntarahoitus, HEXClear, Hypoteekkiyhdistys ja 
Suomen Pankin oma tili

• Vähimmäisvarantotilit eivät julkisia



Maksuliiketilit Suomen Pankissa
Nimi Onko 

pankki?

Bank of Aland Plc x

Ramses

HEXClear system

Sampo Bank PLC x

Danske Bank, Helsinki branch x

DnB Bank ASA, filial Finland x

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch x

Evli Bank Plc

FIM Bank Ltd

Svenska Handelsbanken Ab (julk), Branch Operation in Finland x

Aktia Bank plc x

CENTRAL BANK OF SAVINGS BANKS FINLAND LTD x

Lähteet: EKP ja Finanssialan keskusliitto



Maksuliiketilit Suomen Pankissa (jatkuu)
Nimi Onko 

pankki?

MUNICIPALITY FINANCE PLC

KUNTARAHOITUS OYJ

Nordea Bank Finland Plc x

Pohjola Pankki Oyj x

Bonum Bank Ltd x

S-BANK LTD x

The Mortgage Society of Finland

Suomen Pankki - Finlands Bank

SWEDBANK AB (PUBL) Finnish Branch x

S-BANK LTD x

State Treasury (Republic of Finland)

CALYON BANK HELSINKI

Lähteet: EKP ja Finanssialan keskusliitto



Suomalaiset pankit

Lähde: Finanssialan keskusliitto



ONGELMAT



Laillinen maksuväline

• Ainoastaan käteinen lain edessä virallisesti 
rahaa

• Pankkitalletukset vain lupaus toimittaa 
käteistä

• Palkat kuitenkin maksettava pankkitilille

 Ristiriita



Käytännön ongelmia

• Setelit ja kolikot epäkäytännöllinen tapa 
maksaa (esim. laskut, verkkokauppa)

• Pankkitalletukset ainoa sähköinen raha 
kansalaisten saavutettavissa

• Talletuksia pitämällä rahoittaa pankin 
toimintaa (koska ei 100 %:n reservejä)

• Maksujärjestelmä riippuvainen pankeista



RATKAISU



Sähköinen käteinen

• Kansalaisille (sekä yrityksille, yhdistyksille ym.) 
oikeus pitää hallussa virallista rahaa 
sähköisesti (reservejä)

• Nykytekniikalla helppo toteuttaa

• Pankit jatkavat toimintaansa kuten aiemmin

• Rahareformin kevytversio



Tobinin ”talletettu valuutta”

• James Tobin: taloustieteen Nobel 1981 ja 
tunnettu mm. ”Tobinin verosta”

• Tobin (1985, 1987): ”deposited currency” eli 
”talletettu valuutta”



Miksi?

• Periaate: oikeus pitää hallussa virallista rahaa sähköisesti
• Rahat aina varmassa turvassa  voidaan luopua 

talletussuojasta
• Maksujärjestelmä varmemmalla pohjalla  vähemmän 

kriisejä
• Välittömät tilisiirrot mahdollisia (ei parin päivän viivettä)
• FinTech nousun tukeminen
• Ei tarvitse rahoittaa pankin toimintaa vastoin tahtoaan 

rajoittaa pankkien rahanluontikykyä
• Rahanluonnin hyödyt julkiselle sektorille
• Rahapolitiikkaan lisää välineitä



Miten?

• 17 artikla: ”Toimiensa toteuttamiseksi EKP ja kansalliset 
keskuspankit voivat avata tilejä luottolaitoksille, 
julkisyhteisöille ja muille markkinaosapuolille…”

• Maksunvälittäjät + kansalaiset, yritykset ja yhteisöt 
tulkitaan muiksi markkinaosapuoliksi

• Tai 17 artikla muutetaan muotoon: ”Toimiensa 
toteuttamiseksi EKP ja kansalliset keskuspankit voivat 
avata tilejä luottolaitoksille, julkisyhteisöille, 
maksunvälittäjille, kansalaisille, yrityksille, yhteisöille 
ja muille markkinaosapuolille…”



Teknisiä kysymyksiä

• Suoraan keskuspankin vai 
maksunvälittäjien kautta?

• Koroton vai korollinen?

• Keskitetty kirjanpito vai 
lohkoketju?

• Anonyymi vai tunnistettava?





Tulossa lähiaikoina?

• Nähdään teknisenä, ei poliittisena

• Britannian keskuspankki luvannut jo pääsyn 
reserveihin maksunvälittäjille

• Ruotsi, Norja ja Tanska harkitsevat 
toteuttamista

• Suomen Pankilta julkaisu ”Digitaalinen 
keskuspankkiraha”



Yhteenveto

• Pankit luovat lähes kaiken rahan

• Ainoastaan käteinen laillinen maksuväline

• Kansalaisille oikeus sähköiseen käteiseen

• Mahdollista nykylainsäädännön puitteissa

• Britannia edelläkävijä, Pohjoismaat 
toteuttamassa?


